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چكیده
خواص عملکردی پیشرانه مانند آهنگ سوزش و ضربة ویژه ،بر موفقیت بالستیکی موتورهای راکت پیشررانه جامرد ترثییر زیرادی دارد.
بین خواص عملکردی با فرایند احتراق پیشرانه رابطة مستقیم برقرار است .عوامل مرثیر برر فراینرد احترراق و آهنرگ سروزش ،شرامل
پارامترهای وابسته به فرمول بندی (ماهیت شیمیایی ،مقردار ،انردازه و توزیرع ذرات مرواد اولیره و دیگرر پارامترهرا) و عوامرل بیرونری
(تثییر امواج صوتی ،شرایط اختالط ،ریختهگری و دیگر عوامل بیرونی) است .در این مقاله تثییر اجزای مختلر فرمرولبنردی پیشررانه
جامد مرکب بر پایه پلیبوتادیان خاتمه یافته با هیدروکسی /آلومینیم /آمونیم پرکلرات ) (AP/Al/HTPBماننرد اکسریدکننده ،سروخت

مطالعه عوامل مؤثر بر آهنگ سوزش پیشرانه جامد مرکب پلیبوتادیان...

مطالعه عوامل مؤثر بر آهنگ سوزش پیشرانه جامد مرکب پلیبوتادیان

فلزی ،سیستم بایندر و مواد افزودنی بر فرایند احتراق در مقیاس میکروسکوپی پرداخته شرد .عوامرل تثییرگرذار برر آهنرگ سروزش و
سازوکار ایرگذاری آنها تحلیل شده است .بررسیها نشان داد که ارتفاع شعله پیشاختالط ،شعله نفوذی ،غلظت اجزاء در ناحیه نفروذی
و مقدار شار گرمایی مهمترین عوامل تثییرگذار بر احتراق پیشرانههای جامدند.
کلیدواژهها :پیشرانه جامد مرکب ،احتراق ،آهنگ سوزش ،پودر آلومینیم ،آمونیم پرکلرات و .HTPB

 .1مقدمه



حالت فیزیکی و ماهیت جزء گروه پیشرانه های جامد مرکب ناهمگن

پیشرررانههررای جامررد مرکررب از سرره جررزء اصررلی اکسرریدکننده،

طبقهبندی میشوند] .[2از اوایل دهه  1607میالدی ،ایرن دسرته از

سرروخت فلررزی و سیسررتم باینرردر برره همررراه مررواد افزودنرری

پیشرانهها در موتور راکتها و موشکها بهکار گرفته شدهاند و هنروز

AP/Al/HTPB

یکی از موفقتررین و پرکراربردترین پیشررانههرا در صرنعت هوافارا

از نظر کاربرد جزء گروه پیشرانه های جامد مرکرب راکتری و از نظرر

محسوب می شوند] .[3در شکل ( )1پیکربندی موتور موشک حراوی

تشکیل شدهاند] .[1پیشرانه های جامد مرکب بر پایه

* تهران ،دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،دانشکده و پژوهشکده فنی مهندسی ،گرروه
مهندسی شیمی

گرین پیشرانه جامد را مشاهده میکنید.

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 17 - No. 96 (2018

79

مقاالت

خاتمهدهنده تراست

پوسته موتور
عایق داخلی

آتشزنه

کنترلکننده بردار تراست

گرین پیشرانه
گلوگاه نازل

فعالکننده بردار تراست
دهانه خروجی نازل

شکل  .1پیکربندی موتور پیشرانه جامد مرکب ].[4

پیشرانه های جامد بر اسراس خرواص فیزیکری -مکرانیکی ،روولرو ی

عامل کاهش آهنگ سوزش معرفی کردند .و و همکارانش ] [1تثییر

(روانه شناسی) و عملکرردی ارزیرابی مریشروند .خرواص عملکرردی

به کارگیری فلوراید آلی ( )OFبرای شکستن کلوخههای آلرومینیم را

پیشرانه به فرایند احتراق پیشرانه وابسته اند ،احتراق پیشرانه پدیرده

بررسی کردند .گانناپراکراش و همکرارانش] [6توزیرع مناسرب ذرات

شیمی فیزیکی پیچیده با تغییر فاز از جامد به مایع و مرایع بره گراز

آمررونیم پرکلرررات ) (APرا برررای برطرررد کررردن نررواق

احتررراق

همراه با واکنشهای سریع گرمازاست] .[0یکی از پارامترهای مهم در

پیشرانههای حاوی نانو ذرات توصیه کردند .تثییر بهبود دهنردههرای

ارزیابی کمی عملکرد احتراق پیشرانه جامد مرکب آهنگ سوزش آن

آهنگ سوزش بر فرایند احتراق پیشرانه از سایر محورهرای مهرم در

است .وابستگی عملکررد پیشررانه بره پدیرده احترراق از یرک سرو و

ارتقای عملکرد پیشرانه است ،در همین مورد ،انگ و

همکاران][17

پیچیدگی پارامترهای مثیر بر احتراق پیشرانه از سوی دیگر ،محققان

در بررسی سازوکار احتراق و رفتارهای حرارتی پیشرانه هرای حراوی

را بر آن داشته که برای ارتقای عملکرد پیشررانه بره درک کراملی از

نانو ذرات و میکرو ذرات بهبرود دهنرده آهنرگ سروزش  ،Fe2O3بره

پدیده احتراق و عوامل مثیر بر آهنگ سوزش پیشررانه اقردام کننرد.

مقایسه تثییر اندازه ذرات آن پرداختند و بیان داشرتند میکررو ذرات

به طور کلی ،محققان عوامل مثیر بر فرایند احتراق و آهنگ سروزش

 Fe2O3ایر کاهش دمای تجزیه و انرر ی فعرال سرازی مطلروبترری

پیشرانه را ناشی از دو دسته عوامل وابسته بره اجرزای فرمرولبنردی

نسبت به نانو ذرات آن بر پیشرانه دارند .اشیتها و راماکریشنا] [11برا

مانند مقدار ،اندازه ،شکل و توزیع ذرات جامد ،پدیردههرای فیزیکری

مطالعه نقش  Fe2O3و  Cu2Cr2O5بر احتراق پیشرانه جامرد مرکرب،

چررون کلوخررهای شرردن 1ذرات ،بررهکررارگیری بهبوددهنرردههررای

نشان دادند که هر دو کاتالیزور آهنگ سوزش بر احتراق  APمثیرنرد

آهنگ سوزش و ماهیت شیمیایی مرواد اولیره و عوامرل وابسرته بره

و  Fe2O3کمی مثیرتر است و آهنگ سوزش باالتری ایجاد مریکنرد.

شرایط عملیاتی حین تولید معرفی میکننرد] .[9در همرین ارتبراط،

عالوه بر تثییر اجزای پیشرانه برر سرازوکار احترراق ،عوامرل بیرونری

اخیراً جیرامن و بوپاتی ] [0افزایش انردازه کلوخرههرای آلرومینیم را

نظیر تثییر امرواج برر پایرداری احترراق پیشررانه مطالعره کرردهانرد،

1. Agglomerate
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 AP/Al/HTPBرا در برابر امواج صوتی بررسی و تثییرپرذیری فراینرد

باال) تجزیه میشود که واکنشهرای آن برر روی سرط  APصرورت

احتراق پیشرانه در برابر امواج صوتی را تثیید کردنرد و توانرایی ایرن

میپذیرد؛ این مرحله سهم بیشتری از تجزیه APرا به خود اختصاص

روش در تغییر مسیر موشکها را پیشنهاد دادهاند.

میدهد .امر مسلم این است که سازوکار واکنشها و محصوالت آنهرا
برررای مراحررل تجزیرره دمررا برراال و دمررا پررایین متفرراوت اسررت .در

 .2فرایند احتراق

پیشرانههای جامد مرکب شعله پیش اختالط نتیجه احترراق برر روی

پس از اشتعال و با شروع احتراق پیشرانه جامد مرکب دو نوع شرعله

سط ذرات  APدر ضخامت  0میکرونی برا دمرای  1377 Kو براالتر

پیشاختالط و شعله نفوذی تشکیل میشود؛ شعله پیشاخرتالط بره

بریایرر
است] .[13در شکل ( )2مدل احترراق  APدر بسرتر باینردر 

وسیله احتراق اجزای فرمولبندی که به صورت مخلوط همگن قبرل

نشان داده شده است.

از احتراق در کنار هم قرار گرفتهاند ،تشکیل میشود .دمرا و غلظرت

ذرات آلومینیم به واسطة سیستم بایندر و ذرات  APاحاطه شدهانرد،

گازهای حاصل از احترراق بره شرکلی یکنواخرت در ناحیره احترراق

پس از اشتعال و احتراق اولیه سط ذرات آلومینیم در معرض شرعله

افزایش مییابند و پس از نفوذ واکنش میدهند و شعله نفوذی را بره

پیش اختالط دمای ( )1377 Kحاصل از تجزیه  APقرار میگیرنرد؛

وجود میآورند] .[3فرایند تجزیه ذرات  APپیچیده است اما به طرور

ذرات آلومینیم موجود در سط سوزش به دلیل حاور محیطی غنی

کلی با افزایش دما طی فرایندی گرماگیر بلورهای اولیره برا سراختار

از ترکیبات اکسیژندار و وجرود الیره آلرومینیم اکسرید دمرای ذوب

راستگوشه به بلور های مکعبی تبدیل می شود ،سپس طری فراینردی

( )2377 Kدر فرمول بندی در اطراد ذرات آلومینیم تجزیه و تبخیر

گرمازا مقداری جزوی از  APدر تجزیه گرمایی ابتدایی (دمرا پرایین)

نمی شوند ،از این رو به مرور در الیه مذاب بایندر فرو مری رونرد و در

تجزیه میشرود کره واکرنشهرای آن در فاصرله انردکی زیرر سرط

زیر سط سوزش تجمع میکنند ،بین ذرات آلومینیم تجمع مییابند

شعله نفوذی

مطالعه عوامل مؤثر بر آهنگ سوزش پیشرانه جامد مرکب پلیبوتادیان...

زریگری و همکارانش] [12پاسخ شعله پیشرانه جامد مرکب برر پایره

رخ می دهد و سرانجام طی فرایندی گرمازا تجزیه گرمایی نهایی (دما

1032 K

2022 K

263 cal/g

022 cal/g

شعله پیش اختالط
هیدروکربنهای

3m

مختلف
-032 cal/g

02
1022 K

0111 K
122 cal/g

092 cal/g

بایندر پلیبوتادین
AP

AP -293 cal/g

شکل  .2مدل احتراق  APدر بستر بایندر بی¬اثر].[13

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 17 - No. 96 (2018

77

مقاالت

برهمکنش های کلوخه سازی( 1به هم چسبیدن ذرات بره علرت ذوب

احتراق آلومینیم بر اساس نتایج پژوهش لی] [10به تصرویر کشریده

سطحی) اتفاق میافترد و بره پیردایش خوشرههرای مرجرانی شرکل

شده است ،همانطور که مشاهده می شرود ،عمرده واکرنش احترراق و

می انجامد؛ این فرایند تا زمانی کره خوشره هرای آلرومینیم از سرط

تبخیر آلومینیم اکسید خارج از سط سوزش رخ میدهرد .بره علرت

احتراق بیرون بزننرد ادامره مری یابرد .در مرحلره بعرد ،خوشره هرای

اختالد چگالی آلومین مرذاب بره صرورت کالهکری برر روی قطرره

آلومینیم بیرون زده از سرط احترراق در ناحیره گررمترر برا مقردار

آلومینیم مذاب قرار گرفته است.

اکسیژن مناسب قرار می گیرند و سپس گرمایش تدریجی خوشه ها و

اختالد دما بین سط سوزش و پیشرانه پایین دستی موجب تولیرد

ناحیه گرمتر موجب شکلگیری تک قطرههای کروی شرکل برر روی

شار گرمایی از سط به پیشرانه میشود .شار گرمایی مربوط به شعله

سط سوزش می شود .شکستگی برر روی سرط الیره اکسرید ذرات

نفوذی است] .[13افزایش فشار ،عالوه بر ترثییر مسرتقیم برر غلظرت

آلومینیم ،شرایط تماس آلومینیم با اکسریدکننده را فرراهم مری آورد

اجزاء و سنتیک واکنش های منطقه نفوذ ،بر سازوکار نفروذ و ارتفراع

و موجب احتراق ذرات آلومینیم می شرود .در ایرن مرحلره ،کالهرک

شعله های پیش اختالط و شرعله نفروذی ترثییر مری گرذرد و موجرب

آلومینی بر روی قطره آلومینیم به وجود میآید که تمایل دارنرد بره

کاهش ارتفاع آنها می شود .در فشارهای بسیار براال بره تغییرر ر یرم

صورت لختهای از هم جدا شوند .جریران جرمری گازهرای حاصرل از

جریان و آشفته شدن جریان و شعله نفروذی منجرر مری شرود و برر

احتراق از یکسرو ،و کراهش چسربندگی برین ذرات از سروی دیگرر،

جریان جرمی مستقیماً ایر می گرذارد] .[13برر اسراس ایرن فراینرد،

موجب پرتاب ذرات و یا تودههرای چنرد ذرهای بره خرارج از سرط

ارتفاع شعله پیش اختالط و شرعله نفروذی ،غلظرت اجرزاء در ناحیره

احتراق می شود؛ ادامه واکرنش ذرات آلرومینیم در فراز گرازی بررای

نفوذی و مقدار شار گرمایی مهم ترین عوامرل تثییرگرذار برر احترراق

قطرات مذاب ادامره دارد]10و .[11فراینرد احترراق پرودر آلرومینیم

پیشرانههای

جامدند.

بر روی سط پیشرانه را در شرکل ( )3مشراهده مریکنیرد .مراحرل

ذرات آلومینیم

ساختار خوشههای مرجانی

سطح سوزش پیشرانه
دنباله Al2O3
کالهک
آلومینی

کالهک آلومینی
قطره Al

ذرات دود آلومین

گاز
سطح سوزش پیشرانه

شکل  .3فرایند احتراق پودر آلومینیوم بر روی سطح پیشرانه]1.[15
1. Sintering
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آهنگ سوزش خطی تابعی از فشار محفظه احتراق است و برا رابطره

فرمول بندی پیشرانه جامد آهنگ سوزش و دمای شرعله آن افرزایش

نمایی موسوم به قانون ویله( 1معادله  )1بیان میشود ].[2

می یابد] [19و در حالت کلی با افزایش محتوای جامد آهنگ سوزش
افزایش می یابد و تثییرگذارترین عامرل برر آهنرگ سروزش پیشررانه
r  apcn

()1

جامد مرکب اندازه ذرات  APاست]10و.[12
ارتفاع شرعله نفروذی بره انردازه ذرات  APبسرتگی دارد .انردازه ذره

که  rآهنگ سوزش a ،یابت آهنگ سوزش Pc ،فشار محفظه احترراق

کوچکتر ،شعله نزدیکتر تولیرد مریکنرد کره موجرب افرزایش شرار

و  nنمای فشرار اسرت .نمرای فشرار ( )nاز مهرمتررین پرارامترهرای

حرارتی به سط می شرود و آهنرگ سروزش را براال مری بررد .بررای

عملیاتی پیشررانه اسرت؛ مقرادیر کوچرک آن ترثییر تغییررات فشرار

پیشرانههای حاوی ذرات  APریز شعله نفوذی تحت ترثییر سرنتیک

محفظه احتراق بر آهنگ سوزش را به حداقل می رساند و رسیدن به

واکنش است و به فشرار بسریار حسراس اسرت ،امرا بررای ذرات

فشار تعادلی را شتاب می بخشد] .[2درحالت کلری ،آهنرگ سروزش

درشت تر شعله نفوذی تحت تثییر فرایند نفوذ است و به فشار خیلری

تابع فشار ،دما و ارزش حرارتی پیشرانه اسرت .برا افرزایش و کراهش

حساس نیست] .[11برای پیشرانههای مرکب با محتوای جامرد براال،

فشار ،دما و ارزش حرارتری ،آهنرگ سروزش ،بره ترتیرب ،افرزایش و

ریزتر شدن محتوای جامد موجب افزایش آهنگ سوزش مریشرود و

کاهش مییابد .آهنگ سوزش پیشررانههرای جامرد مرکرب برابرر برا

این امر به دلیل سطحی بودن پدیده احتراق و افزایش سط احتراق

میانگین آهنگ سوزش همه اجزاء است].[12

محتوای جامد با کاهش اندازه ذرات است] .[11از سوی دیگر ،کاهش

AP

اندازه ذرات  APموجرب اسرتحکام سرط سروزش و کراهش انردازه

 .0تأثیر  APبر آهنگ سوزش پیشرانه جامد مرکب

کلوخررههررای ذرات آلررومینیمی مرریشررود] .[0بنررابراین ،بررا کرراهش

آمونیم پرکلرات ) (APکه  % 07جرمی پیشرانه جامرد مرکرب را بره

اندازه ذرات  APآهنرگ سروزش افرزایش مرییابرد و ایرن در حرالی

خود اختصاص می دهد ،بر خرواص عملکرردی و مکرانیکی پیشررانه

است که ایر اندازه ذرات بر آهنرگ سروزش برا افرزایش فشرار تقلیرل

جامد مرکب بسیار مثیر است .طی نیم قرن اخیر ،مطالعات بسریاری

می یابد] .[19در شکل ( )1تثییر اندازه ذرات  APبرر آهنرگ سروزش

در این حوزة انجام شده است .احتراق و آهنگ سوزش پیشرانه هرای

برای فرمول بندی بر پایه  HTPB/Al/APبا ترکیب درصد 11/11/91

جامد مرکب بر پایه  APتا حدود زیادی به اندازه و توزیع ،تخلخرل و

را مشاهده میکنید.

مطالعه عوامل مؤثر بر آهنگ سوزش پیشرانه جامد مرکب پلیبوتادیان...

 .0آهنگ سوزش

اتصررالدهنرردههررا بسررتگی دارد]9و .[2بررا افررزایش محترروای  APدر

پیکربنررردی ذرات ،کسرررر جرمررری  ،APفشرررار سیسرررتم و نررروع

2
1/5
1/6
1/0

آهنگ سوزش )(cm/sec

0/92 MPa
0/9 MPa
3/95 MPa
6/56 MPa
0/50 MPa

1/2

103

163

133

103

103

123

113

123

93

53

03

1

میانگین اندازه ذرات آمونیم پرکلرات (میكرون)

شکل  .4تأثیر اندازه ذرات  APبر آهنگ سوزش برای فرمولبندی بر پایه  HTPB/Al/APبا ترکیب درصد 14/16/86

]1.[16

1. Vielle’s Law
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AP

خالی موجود در ذرات متخلخل و توخالی  APتوسط سیستم باینردر

کوهگا] [16با بررسی تثییر شکل ،سط تمراس و تخلخرل ذرات

بر مشخصات آهنگ سوزش پیشرانه جامد بر پایه  AP/HTPBحاوی

 HTPBپر نمی شود و تولید ناخالصی های حبابی محبوس در پیشرانه

 %02جرمی ذرات توخرالی و متخلخرل  ،APترثییر شرکل ،هندسره،

میکند که تثییر مثبتی بر ارتقرای آهنرگ سروزش دارنرد .ایرن ایرر

پیکربندی و تخلخل ذرات را با دو پارامتر قطر میانگین وزنری (،)Dw

موجب پیدایش دو ر یرم متفراوت در آهنرگ سروزش مری شرود .در

مساحت سط ویژه ( )Swتعری می کند و نتیجه می گیرد که آهنگ

شکل های ( )0و ( ،)9به ترتیب ،رابطه آهنگ سوزش با قطر میانگین

سوزش تابعی از قطر میانگین وزنی ،مسراحت سرط ویرژه و فارای

وزنی و مساحت سط ویژه نشان داده و مقادیر حردی بررای ایجراد
ر یمهای دوگانه مشخ

خالی ذرات  APاست .کوهگا در تحلیل این رفتار می گوید که فاای

شدهاند.

22
کروی
متخلخل

12

توخالی
r= 3/2

0 MPa
r= 2/1

آهنگ سوزش )(mm/s

3

1 MPa

1
022

19
)Dw (m

122

1

12

شکل  .5رابطه آهنگ سوزش با قطر میانگین وزنی].[11

22

r= 3/2

r= 2/1
کروی
متخلخل
توخالی
1
3222

012

1222

122

2

)Sw (m /kg

شکل  .8رابطه آهنگ سوزش با مساحت سطح ویژه].[11
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32

آهنگ سوزش )(mm/s

12

قطر میانگین ذرات  APنیست ،بلکه به فشار ،محتوای  APدرشرت و

در بخش قبل بیان شد که کوچک شدن ذرات  APتثییر چشمگیرری

توزیررع نسرربت  APریررز برره درشررت وابسررته اسررت] .[27در توزیررع

بر افزایش آهنگ سوزش دارد؛ با این حال ریزتر شدن ذرات آلومینیم

نسبتهای یکسان با ریزترر شردن ذرات  APنررخ سروزش پیشررانه

در مقیاس میکرو بر آهنرگ سروزش ترثییر چشرمگیری نردارد].[11

افزایش مییابد و تثییر نهایی فشار بر آهنگ سوزش برای پیشرانه برا

این ایر به دلیل احتراق آهسته ذرات آلومینیم نسبت به اجزای دیگر

ذرات  APریز بیشتر از پیشرانه با ذرات APدرشتترند].[19

فرمول بندی است که انر ی را به دور از سط سروزش پیشررانه آزاد
می کند؛ اضافه کردن ذرات آلومینیم دمای شرعله نهرایی را افرزایش

 .3تأثیر  Alبر آهنگ سوزش پیشرانه جامد مرکب

می دهد اما بر احتراق سط و آهنگ پس رفت بایندر ترثییری نردارد.

اضافه کردن پودرهای فلزی به دلیل گرمای براالی واکرنش احترراق

دمای ذوب و تبخیر آلومینیم بیشتر از سایر اجرزای پیشررانه جامرد

موجب افزایش انر ی حجمی ،ضربة ویژه ،دمای احتراق ،ضربة ویرژه

مرکب است؛ بنابراین فرایند احتراق ذرات آلومینیم نسبت بره سرایر

حجمی ،کاهش نمرای فشرار ( )nو جلروگیری از ناپایرداری احترراق

اجزاء کنردتر اسرت و ذرات آلرومینیم پرس از جردا شردن از سرط

می شود که از الزامات اولیه ماموریت های فاایی است .معموالً بررای

پیشرررانه در فاصررلهای دورتررر از سررط سرروزش تجزیرره مرریشرروند.

برنامه های فاایی از فلزات کریپتن ( ،)Crآهن ( ،)Feزیرکونیم (،)Zr

در شکل ( )0تثییر چشمپوشیدنی اندازه ذرات  Alدر مقیاس میکرون

سرردیم ( ،)Naمنیررزیم ( ،)Mgلیترریم ( ،)Liبررور ( ،)Bبرلیرروم ( )Beو

بر آهنگ سوزش برای فرمولبندی بر پایه  AP/Al/HTPBبا ترکیرب

آلرومینیم ( )Alاسرتفاده مریشرود .از برین آنهررا از  Mg ،B ،Alو Zr

درصد  11/11/91را نشان میدهد.

به عنوان سوخت فلزی پیشررانه اسرتفاده مری شرود]21و .[3در ایرن

افزایش محتوای جامد موجب افزایش آهنگ سوزش میشود امرا در

بخش تثییر پودر آلومینیم بر سازوکار احتراق و آهنگ سوزش با سره

محتوای بار جامد یابت افزایش محتروای آلرومینیم موجرب کراهش

رویکرد محتوا ،توزیرع انردازه ذرات و برهکرارگیری پرودرهرای فعرال

آهنگ سوزش می شود که این ایر ناشی از کاهش محتوای  APاست

بررسی میشود.

و نشاندهنده تثییر چشمگیر  APبر آهنگ

احتراق پدیدهای سطحی است ،از این رو انتظار میرود که با کراهش

است].[22

سوزش در مقابل پودر Al

مطالعه عوامل مؤثر بر آهنگ سوزش پیشرانه جامد مرکب پلیبوتادیان...

در سیستم های حاوی  APبا دو اندازه ذره آهنگ سوزش تنهرا ترابع

اندازه ذرات (افزایش سط فعال ذرات) آهنگ سوزش افزایش یابرد،

2/1
0/92 MPa

2

0/9 MPa
3/95 MPa
6/56 MPa
0/50 MPa

1/5
1/0
1/6

آهنگ سوزش )(cm/sec

1/9

1/3
1/0
23

20

21

19

10

13

10

11

9

میانگین اندازه ذرات آمونیم پرکلرات (میكرون)

شکل  .7تاثیر اندازه ذرات  Alدر مقیاس میکرونی بر آهنگ سوزش].[16
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اضافه کردن نانو ذرات آلومینیم به فرمول بندی پیشرانه جامد مرکب

داشتند که افزایش محتوای آلومینیم فعرال موجرب افرزایش آهنرگ

موجب افزایش آهنگ سوزش ،کوتاه تر شدن زمران ترثخیر اشرتعال،

سوزش مری شرود .پرودر آلرومینیم فعرال مکرانیکی مرثیرتر از پرودر

افررزایش نررور سررط سرروزش در حررین احتررراق و زمرران سرروختن

آلومینیم فعال شیمیایی است و در پیشرانههرای حراوی پرودر فعرال

کلوخه های ذرات آلومینیم در پیشرانه میشرود]21و .[23نرانو ذرات

شیمیایی آهنگ سوزش مستقل از محتوای آلومینیم آن است .ترثییر

آلومینیم سط فعال بیشتری را نسبت به ذرات میکرونری آلرومینیم

مثبت اضافه کردن  Fe2O3به آلومینیم های فعال مکانیکی بر آهنرگ

برای واکنش با گازهای حاصل از تجزیه  APفراهم میکنرد .واکرنش

سوزش مشاهده شد و مثیرترین روش برای ارتقرای آهنرگ سروزش

سوختن نانو ذرات آلومینیم نسبت به ذرات معمولی در ناحیه نزدیک

استفاده از نانو ذرات آلومینیم است]6،26و.[3

سط احترراق انجرام مریشرود و فاصرله احترراق کوتراهترر و شرعله
یکنواخت تری دارد ،واکرنش آن بره صرورت کامرل انجرام و موجرب

 .6تأثیر عامل پخت بر آهنگ سووزش پیشورانه جامود

افزایش شار حرارتی برگشتی می شود و سرانجام منجرر بره افرزایش

مرکب

آهنگ سوزش میشود] .[21-20در پیشرانههای حاوی توزیع انردازه

سیستم بایندر در یک پیشرانه مرکب از سه جزء اصلی پریشبسرپار،

ذرات میکرررو و نررانو پررودر  Alافررزایش نسرربت نررانو ذرات  Alبرره

عامل پخت و نرم کننده تشکیل شده است] .[21در حالت کلی ،ترثییر

میکرو ذرات در ترکیب درصد یابت  Alموجب افزایش آهنگ سوزش

سیستم بایندر بر احتراق پیشرانه جامد مرکب ناشری از ترثییرش برر

مرریشررود .و ایررن افررزایش بررا افررزایش چگررالی و انررر ی آزادشررده

گرمایش کلی پیشرانه ،سررعت احترراق شربکه اورترانهرا و خرواص

همررراه مرریشررود] .[21در همررین راسررتا محققرران تررثییر جابجررایی

گرمافیزیکی الیه مذاب سط احتراق پیشرانه است .در این بخش برا

پودر آلومینیم با پرودر آلرومینیم فعرال را بررای فرمرول بنردی پایره

دو رویکرد نوع عامل پخت (ساختار مولکولی دی ایزوسانات) و نسبت

/APفلز HTPB/با  11/11/91درصد وزنی برا هرم مقایسره کردنرد و

عامل پخت به پیش بسپار ( )NCO/OHبه ترثییر سیسرتم باینردر برر

نتایج بررسی آهنگ سوزش را مطابق شکل ( )1اراوه دادنرد و اظهرار

پدیده احتراق پیشرانه پرداخته شده

است.

12
آهنگ سوزش )(mm/s
1
122

12

1

فشار )(bar

شکل  .6مقایسه آهنگ سوزش برای پیشرانههای حاوی انواع پودر آلومینیم فعال شیمیایی ( P-CA-Loو ،) P-CA-ME
فعال مکانیکی ( P-MM-Fe2O3 ،P-MMو  ،)P-MMx-Fe2O3ذرات نانو ( )P-nAlو میکرونی ( P-μAl30و )P-μAl05
بر پایه فرمولبندی  /APفلز HTPB/با  14/16/86درصد وزنی].[3
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(سوخت فلزی و اکسیدکننده) روی آن قرار میگیرد] .[2پیشبسرپار

(دیمریل دی ایزوسیانات)( IPDI ،ایزوفُررُن دی

ایزوسریانات) و TDI

بیشرررترین سرررهم را در محتررروای سیسرررتم باینررردر بررره خرررود

(تولوون دی ایزوسیانات) (شکل ( ))17متداول ترین عوامل پخرت در

اختصاص میدهد ،پیشبسپار خنثی پلیبوترادیان خاتمره یافتره برا

پیشرانههای جامد مرکب بر پایه  AP/Al/HTPBاند .بررسی سراختار

هیدروکسرری ) (HTPBبررا قابلیررت بررارگیری جامررد  61درصررد از

مولکررولی عامرررلهرررای پخرررت نشرران مررریدهرررد کررره در برررین

پرکاربردترین و مهمترین پیشبسپارها برای سیستم بایندر پیشررانه

دیایزوسیاناتهایی که به عنوان عاملپخرت باینردر  HTPBبره کرار

جامد مرکب است ،ساختار مولکولی ( HTPBشکل ( ))0شامل حدود

گرفته میشوند ،تنها عامل پخت  DDIگرروه  Rبسریار واکرنشپرذیر

 %27ساختار  -1،1سیس %97 ،ساختار  -1،1ترانس و  %27ساختار

دارد IPDI .گررروه  Rسرریکلوآلکیررل اشررباع شررده و  TDIگررروههررای

 -2،1وینیل با گروه های هیدروکسیل عمردتاً اولیره از نروع آلیلیرک

آروماتیررک دارنررد .گررروه آروماتیررک واکررنشپررذیرتررر از گررروههررای

خاتمه یافته اسرت] .[26شرکل ( )6سراختار مولکرولی پریشبسرپار

سرریکلوآلکیل اسررت امررا نسرربت برره گررروههررای سرریکلوهگزنیل

HTPBرا نمایش میدهد.

واکررنشپررذیری کمتررری دارنررد] .[2آهنررگ تجزیرره سرریکلوهگزیل و

عامل پخت با پیشبسپار واکنش می دهد و شبکه پلی اورتان هرایی را

بخشهای آلکلیک به نحو چشمگیری بیش از گروههای سیکلوآلکیل

به وجود می آورند که محتوای جامد در این شبکه مستقر مری شرود.

اشباع شده می باشد] .[37بنابراین ،برای پیشرانه های فرآوری شده با

عامل پخت به نسبت سایر اجزاء در مقادیر کمتری بره فرمرول بنردی

 DDIپیش بینی رفتار احتراق استثنایی در مقایسه برا پیشررانه هرای

پیشرانه جامد مرکب اضافه می شود ،اما می تواند تثییر چشمگیری بر

فرآوری شده با سایر عاملهای پخت میشود.

OH

HO

2/2

2/2
سیس

2/6
وینیل

مطالعه عوامل مؤثر بر آهنگ سوزش پیشرانه جامد مرکب پلیبوتادیان...

بایندر ماتریس یا بستر چسب مانندی را فراهم می آورد که بار جامرد

احتراق و آهنگ سوزش داشرته باشرد] .[37سره عامرل پخرت DDI

ترانس

شکل  .1ساختار شیمیایی پیشبسپار .[21] HTPB

DDI

IPDI

TDI

شکل  .11ساختار مولکولی سه عامل پخت متداول IPDI ،DDIو .[31] TDI
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سوختن نامتقارن برای پیشرانههای دارای ساختار پلیاورتان ناشی از

پیوندهای اورتان با  IPDIدر محدوده دمرایی گسرتردهترری باشرد،

پیوندهای  HTPB-DDIنسبت به  HTPB-IPDIبسیار بیشرتر اسرت.

از این رو فراینرد ذوب در فراینرد احترراق آنهرا کمترر تعیرین کننرده

سوختن نامتقارن از ویژگریهرای باینردر جریران مرذاب اسرت].[31

است] .[33-32آهنگ سوزش و نمای فشار پیشرانههای حاوی

کیمام.آیدی] [32به بررسری سرازوکار احترراق پیشررانههرای جامرد

نسبت به پیشرانههرای حراوی  IPDIو TDIبره میرزان چشرمگیری

پرداخرت و

پایینتر است] .[33در شکل ( )11تثییر تغییر عامل پخت بر آهنرگ

مرکب با آهنگ سوزش دارای دو رفتار سروزش مسرط

بیان کرد که تثییر عامل پخت بر این پدیده مهم است .و درعین حال

سوزش را مشاهده کنید.

توانایی ذوب شدن پیشبسپار  HTPBرا میتوان با انتخاب عاملهای

فونگ و همکاران با بررسی نقش نسبت  NCO/OHبر آهنگ سوزش

پخرت ارتقرراء داد .وی نتیجرره گرفررت سیسررتم باینرردر
بیشترین جریان مذاب را دارد و تحلیل کرد تفاوت

HTPB-DDI

اساسی درHTPB

از  7/0تا  7/1دریافتند که در نسبت  7/0بین فشار هرای  1 MPaترا
 12 MPaنمای فشار ( )nمنفی است (شکل (.))12

پخته شده با  DDIنسبت به  IPDIمررتبط برا گسسرتهشردن پیونرد

آنان نتیجه گرفتند زمانی که احتراق کامل رخ می دهد ،تغییررات در

پلیاورتانهاست .تجزیه بایندر پخت شده با  IPDIشرامل گسسرتگ

آهنگ سوزش ناشی از یک ایر فیزیکی وابسرته بره واکرنش اتصرال

تدریجی و مایع شدن است که با تبخیرر دی ایزوسریانات نیرز همرراه

عرضرری عامررلپخررت  DDIاسررت .بررا کرراهش نسرربت ،NCO/OH

است .گسسته شدن اورتان در بایندر پختشده با  DDIتا زمانیکه به

درجه اتصال عرضری کرم ،سرط پخرت پرایین و گسسرت بسرپاری

دمای باالتری برسد به طور چشرمگیری وابسرته بره تبخیرر نیسرت.

تسهیل می شود؛ از این رو موجب تسریع در تجزیه بایندر خواهد شد

موقعیتهای مختل گروههای  NCOدر بایندر عاملپخت مهم است.

(برره خصرروص در فشررارهای پررایین  0تررا  1مگرراپاسررکال) .اخررتالد

پژوهشگران برای سازوکار احتراق  DDIتوضری دادنرد کره در ،DDI

چشم گیر در تروان هرای فشرار ناشری از تغییررات جزوری در نسربت

حرالی کره در IPDI

 NCO/OHایبات نقش بیشتر شبکههای پلیاورتانی در تعیرین تروان

گروه  NCOبره طرور متقرارن اسرتقرار دارد ،در

نامتقارن قرار گرفته اند .ایرن امرر ممکرن اسرت منجرر بره گسسرت

فشار آهنگ سوزش است].[37

10/3
IPDI
HYLENE W
13/3

TDI
ADIPRENE L315
DDI

12/2

0/3

3/2
22/2

10/3

13/2

12/3

12/2

0/3

3/2

فشار

شکل  .11تأثیر تغییر عامل پخت بر آهنگ سوزش].[31
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شکل  .12نمودار آهنگ سوزش بر حسب فشار برای پیشرانههای حاوی عاملهای پخت .[31] DDI

 .0تأثیر بهبوددهنده آهنگ سوزش بر آهنوگ سووزش

آن را کاهش می دهد که این تفاوت در آهنگ سروزش و رسرانندگی

پیشرانه جامد مرکب

حرارتی باالتر پیشرانه حاوی اکسید آهن مشهود است] .[11از دیگرر

بهبوددهنرردههررای برره کررار رفترره در دو گررروه تسررریعکننرردههررا و

مزیتهای  Fe2O3نسبت به  Cu2Cr2O4افزایش سرعت واکرنشهرای

تعرردیلکننرردههررای سرررعت سرروزش دسررتهبنرردی مرریشرروند.

 HClO4در فاز گازی است] .[33بهبودهنده آهنگ سوزش  Fe2O3برا

تسریع کننده های آهنگ سوزش موادی اند که تجزیه اکسریدکننده را

کوچکتر شدن ذرات

 APمثیرتر می شود و تثییر به کرارگیری Fe2O3

شررتاب مرریبخشررند و یررا دمررای تجزیرره آن را کرراهش مرریدهنررد.

بیشتر از تغییرات اندازه ذرات  APاست] 30 ،39و .[0

تعدیلکننده های سرعت سوزش معموالً نمک های قلیرایی یرا مرواد

میکرو ذرات  Fe2O3در مقایسه با نانو ذرات  Fe2O3ایر کاهش دمرای

قلیایی خاکی اند که در مقادیر  %1تا  %2به پیشررانه اضرافه و باعر

تجزیه و انر ی فعالسازی مطلوبتری دارد .سراختار ورقرهای سرط

تعدیل سینتیک تجزیه اکسیدکننده میشوند]9و.[2

احتراق پیشرانه های حاوی میکرو ذرات سط تمراس براالتر و ترثییر

 Fe2O3و  Cu2Cr2O4از متداولترین تسریعکنندههای آهنگ سروزش

مثبتی بر عملکرد احتراقی دارد ،اما در مقابل سراختار قرالبی سرط

(کاتررالیزور آهنررگ سرروزش)انررد .در پیشرررانههررای جامررد مرکررب

احتراق نانو ذرات با سط احتراق کمتر توزیع غیریکنواختتری دارد،

بر پایه  ،APکاتالیزور آهنگ سوزش طی فرایند احتراق بر روی سط

در عین حال آهنگ سوزش پیشرانه های حراوی میکررو ذرات و نرانو

انباشته میشود و به واکنشهرای هرمفراز گرازی و هرمفراز مترراکم

ذرات تفاوت انردکی برا هرم داشرتند .محققران نتیجره گرفتنرد کره

شتاب میبخشد ،که به انتقال محدوده دمای تجزیه  APبره دماهرای

بهکارگیری میکرو ذرات  Fe2O3تثییر مطلوبتری بر خواص احتراقری

پایین تر منجر می شرود و افرزایش انتقرال حررارت سرط سروزش و

پیشرانه دارد .پراکندگی ضرعی نرانو ذرات و انباشرتگی ذرات را بره

افزایش سررعت تجزیره ذرات  APرا بره همرراه دارد]30و .[31اینهرا

عنوان مشکالت عمده بره کرارگیری نرانو ذرات معرفری کردنرد].[17

هر دو بر احتراق  APمثیرند و آهنگ سوزش باالتری ایجاد میکنرد.

در شکل ( )13نمای  SEMسط پیشرانه حاوی میکررو و نرانو ذرات

اگرچرره رفتررار مشررابهی دارنررد امررا کرمیررت مررس جریرران مررذاب

 Fe2O3را مشاهده میکنید.
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3222 × -SEM

3222 × -SEM
نانوذرات Fe2O3
کلوخهشده روی سطح

میكروذرات Fe2O3
پراکندهشده روی سطح

(الف) میكرو ذرات Fe2O3

(ب) نانو ذرات Fe2O3

شکل  .13نمای  SEMسطح پیشرانه حاوی میکرو و نانو ذرات .[11] Fe2O3

 .5نتیجهگیری کلی

کاتالیزورها بر سط ذرات  APتثییر میگذارند ،از این رو سط کلری

در این مقاله با رویکرد تثییر اجزای فرمولبندی پیشرانه جامد مرکب

ذرات کاتررالیزور در غلظررت یابررت عامررل مهمرری اسررت .بهبودهنررده

بر پایه  AP/Al/HTPBبه تحلیل میکروسکوپی پدیده احتراق پیشرانه

آهنگ سوزش  Fe2O3با کوچکتر شدن ذرات  APمثیرتر مری شرود و

جامد مرکب بره منظرور ارتقرای عملکررد آن پرداختره شرده اسرت.

تثییر بهکارگیری  Fe2O3بیشتر از تغییرات اندازه ذرات  APاست.

عملکرد احتراق پیشرانه با بهره گیری از کمیت آهنگ سوزش بررسی
شد .ارتفاع شعله پیش اختالط و شعله نفوذی ،غلظت اجزاء در ناحیه
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